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2. WETTELIJK KADER EN MOTIVATIE 
 
Het decreet houdende stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de 
beleidsparticipatie van ouderen werd op 21 april 2004 goedgekeurd door het Vlaams 
Parlement. De bedoeling van dit decreet is tweeledig: 
 

1. De lokale participatie van ouderen aan het lokaal beleid stimuleren. 
2. De lokale besturen stimuleren tot de opmaak van een ouderenbeleidsplan om op die 

manier aandacht te tonen voor een sterk in aantal toenemende bevolkingsgroep 
binnen de lokale gemeenschap. 

 
Het decreet vermeldt de voorwaarden waaraan het lokaal bestuur moet voldoen om in 
aanmerking te komen voor het ontvangen van subsidies. Alhoewel het uitvoeringsbesluit 
betreffende deze subsidies nog niet is gevolgd, is het toch interessant om stil te staan bij 
deze voorwaarden. Het is immers de bedoeling om in dit ouderenbeleidplan ook effectief 
rekening te houden met deze voorwaarden. Enerzijds getuigt dit van een gezonde 
toekomstgerichte houding. Anderzijds stellen we vast dat Lochristi reeds voldoet aan bijna al 
deze voorwaarden. 
 

1. Tweemaal per legislatuur moet het lokaal bestuur een ouderenbeleidsplan laten 
goedkeuren door de gemeenteraad. Dit ouderenbeleidsplan moet deel uitmaken van 
het lokaal sociaal beleidsplan. Deze voorwaarde wordt voldaan met de opmaak van 

dit plan. 

2. Er moet een schepen bevoegd zijn voor ouderenbeleid. Voorwaarde is voldaan. 
3. Een ouderenbeleidscoördinator wordt door het lokaal bestuur aangesteld. Deze 

voorwaarde wordt in 2009 voldaan. 

4. Tweemaal tijdens eenzelfde legislatuur moet het lokaal bestuur een 
voortgangsrapport indienen bij de Vlaamse Regering. Voorwaarde kan nog niet 

worden voldaan.  

5. Een ouderenadviesraad moet in de gemeente aanwezig zijn (met pluralistische 
afspiegeling van de lokale ouderenbevolking). Voorwaarde is voldaan. 

6. De deelname van ouderen aan andere lokale adviesraden en de beheerraden van de 
ouderenvoorzieningen stimuleren. Voorwaarde is voldaan. 

7. Het lokaal bestuur moet een afsprakennota opstellen en minstens eenmaal per 
legislatuur laten goedkeuren in de gemeenteraad waarin de inspraak- en 
participatieprocedures tussen het lokaal bestuur en de betrokken ouderen, 
instellingen en initiatieven en de ouderenadviesraad worden vastgelegd. Voorwaarde 

is nog niet voldaan. 

8. Particuliere besturen en instellingen ondersteunen, ofwel via een subsidiereglement 
voor een totaalbedrag dat minstens gelijk is aan 1 euro per oudere inwoner ofwel via 
het gratis ter beschikking stellen van de gemeentelijke infrastructuur of andere 
instrumenten voor een tegenwaarde van minstens 1 euro per oudere inwoner. 
Voorwaarde is voldaan. 
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Uit een bevraging bij de Vlaamse gemeentebesturen kwam de Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten1 tot de volgende vaststellingen:  
 

− 93% van de gemeenten heeft een bevoegde schepen voor ouderenbeleid 
− Volgende jaren heeft 90 % van de gemeenten een ouderenadviesraad. 
− 40 % van de gemeenten hebben een ouderenbeleidscoördinator in dienst. 

 
De gemeente en het Sociaal Huis hebben in het lokaal sociaal beleidsplan 2008 – 2013 het 
voornemen vastgelegd om een ouderenbeleidsplan op te stellen en dit in samenwerking met 
de reeds jaren actief zijnde ouderenadviesraad, die hiertoe ook vragende partij was. Lochristi 
wacht niet langer op de Vlaamse subsidies en het uitvoeringsbesluit maar wil nu reeds een 
ouderenbeleidsplan opmaken.  
 
Dit ouderenbeleidsplan is ontworpen door een werkgroep bestaande uit vijftien leden, zowel 
politiek mandatarissen, als professionelen van de gemeente en het Sociaal Huis/OCMW en 
leden van de doelgroep/ouderenadviesraad.  
 
Afvaardiging van de gemeente: 
 
Schepen van Gezins- en Ouderenbeleid Janine Stadeus 
Diensthoofd Bevolkingszaken Bert Haems 
Medewerker Dienst Sociale Zaken  
(secretaris ouderenadviesraad) 

Marleen De Prycker 

Vanaf 13 januari 2010: 
Ouderenbeleidscoördinator 

 
Drieke Henau 

 
Afvaardiging van het Sociaal Huis/OCMW: 
 
OCMW-raadslid en lid Vast Bureau Micheline Bauwens 
Verantwoordelijke RVT Sint-Pieter Katrien Eeckhout 
Hoofdmaatschappelijk werker Tony Didden/Katja Vlaeminck 
Maatschappelijk werker Luc Lauwaert 
 
Afvaardiging van de ouderenadviesraad: 
 
Voorzitter Johan Temmerman 
Lid Agnes De Geest 
Lid Daniël Velghe 
Lid Jacques Audenaert 
Lid Johan Depuydt 
Lid Marcella Droesbeke 
Lid Rita De Paepe 
Lid Roger Van Assche 

                                                

1 VVSG-website 
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Lid Gilberte Van Gelder 
Uit de samenstelling van de werkgroep blijkt duidelijk dat de ouderen intensief werden 
betrokken bij de totstandkoming van het ouderenbeleidsplan. Zes vergaderingen verspreid 
over het tweede semester van 2008 volstonden om uiteindelijk te komen tot een ontwerp. In 
de loop van 2009 werd het ontwerp voorgelegd aan het college van burgemeester en 
schepenen om uiteindelijk tot een definitieve versie te komen die voor verder advies 
overgemaakt werd aan de ouderenadviesraad. Tenslotte moet het plan goedgekeurd worden 
door de gemeenteraad en de OCMW-raad. 
 
 

3. VISIE OP OUDERENBELEID 
 
Het decreet vertrekt vanuit de visie van een inclusief ouderenbeleid. Lochristi onderschrijft in 
ieder geval deze visie. Inderdaad, een ouderenbeleid kan niet gereduceerd worden tot een 
louter zorgbeleid maar heeft raakvlakken met alle beleidsdomeinen. Een inclusief beleid 
betekent dat op alle beleidsterreinen aandacht wordt besteed aan de ouderen en de diverse 
beleidsniveaus hiertoe samenwerken. De participatie van ouderen hieraan is natuurlijk de 
rode draad.  
Lochristi onderschrijft de definitie van een oudere, zoals opgenomen in het decreet, als een 
persoon die minimaal de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt. Dit impliceert echter niet dat 
personen onder deze leeftijd worden uitgesloten uit activiteiten voortvloeiende uit de 
realisatie van het ouderenbeleidsplan.  
Volgens het decreet moet het lokaal bestuur tweemaal per legislatuur een 
ouderenbeleidsplan laten goedkeuren door de gemeenteraad en het ouderenbeleidsplan 
moet deel uitmaken van het lokaal sociaal beleidsplan. Dit is niet in overeenstemming met 
artikel 4 uit het decreet lokaal sociaal beleid, namelijk de goedkeuring van het beleidsplan 
door gemeente- en OCMW-raad voor een periode van zes jaar met tussentijdse evaluatie en 
bijsturing na drie jaar. Om een administratieve mallemolen te vermijden wordt hierbij 
gekozen om de regelgeving van het decreet lokaal sociaal beleid na te leven.  
 
 

4. OMGEVINGSANALYSE 
 
Een uitgebreide omgevingsanalyse is terug te vinden als bijlage bij het lokaal sociaal 
beleidsplan. De omgevingsanalyse in dit plan hebben we dan ook beperkt gehouden. Veel 
beleidsplannen verliezen hun doel immers door te veel bladzijden te wijden aan een 
omgevingsanalyse waardoor de actiepunten verloren gaan of zelfs niet meer worden 
gelezen. In deze omgevingsanalyse beperken we ons tot een aantal relevante gegevens, 
waarvan sommige niet werden opgenomen in de omgevingsanalyse van het lokaal sociaal 
beleidsplan. Voor meer gedetailleerde informatie, o.a. op het vlak van ouderenvoorzieningen 
in de zorgsector, verwijzen we graag naar de omgevingsanalyse als bijlage bij het lokaal 
sociaal beleidsplan. 
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4.1. DEMOGRAFISCHE GEGEVENS 

4.1.1. LEEFTIJDSCATEGORIEËN OUDEREN 2  

Leeftijdscategorie Mannen Vrouwen Totaal 

55 – 64 1317 1265 2582 

65 – 74  818 869 1687 

75+  648 1027 1675 

Totaal 55+ 2785 3165 5950 

 
 

4.1.2. TOTAAL AANTAL INWONERS LOCHRISTI 

Mannen Vrouwen Totaal 

10453 10598 21051 
 
 

Vergelijking 55-plussers met het totaal aantal inwoners: 

− 27% van de mannen in Lochristi zijn 55-plussers. 
− 30% van de vrouwen in Lochristi zijn 55-plussers. 
− 28% of meer dan ¼ van alle inwoners in Lochristi zijn 55-plussers. 

 
 

4.2. BEVOLKINGSCOËFFICIENTEN3 

gemeente provincie 

Groene druk 44,30 39,64 (bevolking 0-19 tov bevolking 20-59) 

Grijze Druk 36,15 41,73 (bevolking 60 en ouder tov bevolking 20-59) 

Verouderingscoëfficiënt 81,61 105,28 (bevolking 60 en ouder tov jongeren -20) 

Afhankelijkheidsratio  80,45 81,37 (bevolking 0-19 en 60 + tov bevolking 20-59) 

Doorstromingscoëfficiënt 98,16 93,74 (bevolking 10-24 tov bevolking 50-64) 

Familiale zorgindex 29,59 34,06 (bevolking 80 en ouder tov bevolking 50-59) 

                                                

2 Gegevens bevolkingsdienst 08/08/2008 

Ter vergelijking  

Leeftijdscategorie Jongens Meisjes Totaal 

0 – 3 jaar 429 418 847 

4 – 12 jaar 1188 1163 2351 

13 – 18 jaar 800 751 1551 

18 – 25 jaar 973 854 1827 

Totaal 3390 3186 6576 

 31% van alle inwoners in Lochristi zijn -25-jarigen. 

3 NIS, bevolkingsstatistieken, 01.01.2006 
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Interne vergrijzing 19,38 19,49 (bevolking 80 en ouder tov bevolking 60 en ouder) 

 

4.3. LEEFTIJDSPIRAMIDE LOCHRISTI4 

 

 

 
 

4.4. AANWEZIGE VOORZIENINGEN 

4.4.1. ZORG 

Hiervoor verwijzen we graag naar de omgevingsanalyse als bijlage bij het lokaal sociaal 
beleidsplan, alsook naar de thuiszorggids die eind 2008 werd opgesteld door het Sociaal 
Huis.  
De residentiële en thuiszorgvoorzieningen zijn in Lochristi in voldoende mate aanwezig, wat 
niet uitsluit dat er nog steeds noden en wachtlijsten zijn.  
 
‘Ons Zorgnetwerk’ is een dienst gespecialiseerd in mantelzorg en adviesverlening inzake 
woningaanpassing. Deze is echter wegens gebrek aan subsidies niet meer actief in Oost-
Vlaanderen. 
 

                                                

4 Bron: Sociale Planning, Provinciebestuur Oost-Vlaanderen. Datum: 1 januari 2006 

Lochristi (2006) 

55-59 jaar

60-64 jaar

65-69 jaar

85-89 jaar
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80-84 jaar

90-94 jaar
95 + jaar 

50-54 jaar

45-49 jaar

30-34 jaar

25-29 jaar

20-24 jaar

15-19 jaar

10-14 jaar

5-9 jaar

0-4 jaar

40-44 jaar

35-39 jaar

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

vrouwen mannen



 

9 
Lochristi Ouderenbeleidsplan 2010-2013 

 

De diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen geven, op verzoek, altijd deskundig 
advies in verband met de nodige aanpassingen aan de woning en begeleiden de verzoekers 
in het subsidieaanbod.  

4.4.2. VRIJETIJDSBESTEDING: BONDEN, SPORT, CLUBHUIS, 
CULTUUR, … 

Elke twee jaar (recentste editie 2008-2009) wordt een verenigingenbrochure uitgegeven door 
het gemeentebestuur. Jaarlijks wordt ook een vrijetijdsbrochure uitgegeven. 
 

Overzicht van de bestaande bonden van gepensioneerden en  aantal leden: 
 

CD&V Senioren 119 leden 
Liberale Bond Gepensioneerden 
(“De Voorzorg”) 

575 leden 

Afdeling Lochristi 281 leden 
Afdeling Beervelde 161 leden 
Afdeling Zaffelare 133 leden 

OKRA 1484 leden 

Afdeling Lochristi 590 leden 
Afdeling Beervelde 334 leden 
Afdeling Zaffelare 324 leden 
Afdeling Zeveneken 236 leden 

 
 

− Wijkcomités/clubhuizen: In verschillende wijken zijn wijkcomités actief om voor en met 
de inwoners van ‘hun’ wijken te zorgen voor actieve ontspanning, gaande van heuse 
kermissen en optredens tot eetfestijnen en recordpogingen. Meestal zijn de 
activiteiten zowel wat betreft die van de wijkcomités als van de clubhuizen, gericht 
naar zowel jong als oud.  

 
− Lochristi beschikt over een gemeentelijke sportdienst, een cultuurdienst, een 

bibliotheek, … Voor meer informatie betreffende het aanbod verwijzen we graag naar 
de vrijetijdsbrochure en de verenigingenbrochure van de gemeente. 

 
 

4.4.3. MOBILITEIT 

Het OCMW beschikt over een Minder mobielen centrale (MMC) waarbij vrijwilligers 
aangesloten leden, die een beperkt inkomen hebben, tegen een kilometervergoeding 
vervoeren. Het aantal leden bedroeg in 2008 113 personen waarvan het overgrote deel de 
leeftijd 60+ hebben. 
 
Met de heropening van het treinstation in Beervelde op 14 december 2008, nadat het in 1984 
voor een tweede keer werd gesloten, is de mobiliteit in Lochristi in belangrijke mate 
verbeterd. Beervelde ligt op de lijn 59 Gent-Antwerpen. Voor veel inwoners van Lochristi is 
de heropening van het station dan ook een goede zaak. 
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Eveneens vanaf 14 december stemde De Lijn het openbaar vervoer in Lochristi beter af op 
de wensen van onze inwoners. Vanaf dan rijdt bus 76 via De Pinte, Gent, Lochristi, Zaffelare 
en Wachtebeke tot aan het Provinciaal Domein Puyenbroeck. Naar Lokeren reist men 
voortaan met bus 78 Zevergem-De Pinte-Gent-Lochristi-Lokeren.  
 
Belangrijke wijzigingen: 

− Bus 76 biedt een rechtstreekse verbinding tussen Lochristi, Zaffelare en Wachtebeke.  
− Elk uur rijdt er een bus naar het Provinciaal Domein Puyenbroeck. 

Kortom, er kwamen heel wat nieuwe bestemmingen met de bus.  
 
Een andere opmerkelijke verbetering op vlak van mobiliteit betreft de invoering van een 
snelheidszoneringsplan. Het grondgebied van Lochristi wordt hierbij verdeeld in logische 
zones waar ofwel 70, 50 of 30 kilometer per uur gereden mag worden. Mobiliteit staat hoog 
op de agenda van het gemeentebestuur. Een mobiliteitsambtenaar werd recentelijk 
aangeworven om op een deskundige manier deze problematiek in Lochristi aan te pakken en 
het gemeentelijk mobiliteitsplan, dat in 2005 door de gemeenteraad werd goedgekeurd, uit te 
voeren. 
 
 

4.4.4. INFORMATIE, COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE 

Het gemeentebestuur beschikt al enkele jaren over een communicatieambtenaar. Ook het 
OCMW heeft recentelijk een halftijdse communicatieambtenaar (gecombineerde functie 
systeembeheerder) in dienst genomen. 
 
Maandelijks ontvangen alle inwoners het gemeentelijk informatieblad. Ook de gemeentelijke 
website biedt heel wat informatie. Op de OCMW-website vindt men alles over de sociale 
dienstverlening.  
 
Sinds 2008 beschikt het gemeentebestuur over vier digitale informatieborden verspreid over 
de deelgemeenten waarop de gemeentelijke activiteiten worden aangekondigd. 
 
Sinds 2004 is er in Lochristi een ouderenadviesraad actief. De ouderenadviesraad is een 
gemeentelijk adviesorgaan erkend door de gemeente voor het uitbrengen van adviezen en 
het bewerkstelligen van overleg en inspraak over alle aangelegenheden die betrekking 
hebben op ouderen. 
De ouderenadviesraad: 

− is het overkoepelend en vertegenwoordigend lichaam van de georganiseerde en niet-
georganiseerde ouderen van de gemeente en staat hierbij buiten en boven alle 
politieke of ideologische opvattingen van welke strekking ook;  

− behandelt alle kwesties op plaatselijk vlak die de ouderen aanbelangen. In het 
bijzonder over de toegankelijkheid van gebouwen, mobiliteit, ruimtelijke ordening, 
huisvesting, vorming, sport en recreatie, milieu, veiligheid, verkeer, gezondheidszorg, 
zorg- en hulpverlening, vrijetijdsbesteding, gelijke kansen en integratie;  

− bevordert de samenwerking in het ouderenwerk en de ouderenzorg;  
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− stimuleert en bevordert de inspraak en participatie van ouderen;  
− verdedigt de belangen van de ouderen;  
− stimuleert en promoot de activiteiten van en voor ouderen. 

5. DETECTIE EN ANALYSE VAN BEHOEFTEN  
 
Veel informatie in dit deel van het plan is gebaseerd op de resultaten van het 
seniorenbehoeftenonderzoek in Lochristi (2006) dat werd uitgevoerd in samenwerking met 
het Provinciebestuur Oost-Vlaanderen. Dit onderzoek peilde naar de behoeften van ouderen 
(60+) aan de hand van een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst (Vrije Universiteit 
Brussel, prof. Verté).  
 
De doelstellingen waren tweeledig: 

− De behoeften inschatten bij ouderen op lokaal vlak. 
− Een aanzet geven tot het opstellen van een ouderenbeleidsplan. 

Zowel de ondervraagden als de ondervragers waren ouderen.  
− De ondervragers werden als gelijken beschouwd. 
− De ondervragers konden zich inleven in de situatie van de respondent. 
− De ondervragers werden gerekruteerd via de ouderenadviesraad. 

 
De thema’s die werden bevraagd zijn grotendeels dezelfde thema’s die worden behandeld in 
dit plan. De hierna opgesomde vaststellingen bevatten dus een weergave van de meest in 
het oog springende behoeften zoals ze werden geuit door de ondervraagden tijdens het 
onderzoek.  
Om sommige behoeften beter te kunnen plaatsen vermelden we tevens een aantal 
gegevens uit het ontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan.  
 
 

5.1. HUISVESTING 

 

5.1.1. DE WONING 

Vaststellingen 

Uit de resultaten van het seniorenbehoeftenonderzoek blijkt dat: 
− 47% van de ondervraagde ouderen vindt dat hun woning niet (meer) voldoende 

aangepast is (dit betreft ook kleine onaangepastheden en heeft grotendeels te maken 
met het feit dat de ouderdom van de woningen gerelateerd is met de leeftijd van de 
ondervraagden).  

− er vaak niet voldoende comfort (meer) aanwezig is; 
− de oudere moeilijkheden heeft om zich te verplaatsen en er gevaar kan zijn voor 

vallen in en om de woning (trappen en drempels); 
− in Lochristi, van de ondervraagde ouderen 96,2% eigenaar zijn van hun woning. (Ter 

vergelijking: volgens gegevens van de FOD Economie, K.M.O. Middenstand en 
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Energie (enquête 1/10/2001) is in Lochristi 73% eigenaar van de woning die hij zelf 
bewoont.) 

 
Het ontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan vermeldt volgende gegevens:  
 
 
Tabel met prijzen appartementen, woningen en bouwgrond: 
 

 1996 2000 2005/2007 
Gem. prijs appartement €97.449 €95.953 €193.819 

(2005) 
Gem. prijs kleine/ middelgrote woning €75.370 €106.575 €157.674 

(2005) 
Gem. prijs grote woningen €150.000 €216.881 €224.911 

(2005) 
Gem. prijs/m² bouwgrond € 35 €76 €122 

 
− In Lochristi worden gemiddeld jaarlijks een 180-tal nieuwbouw woongelegenheden 

vergund (bron: aps.vlaanderen/lokale statistieken). Het aandeel flats neemt hierin 
gestaag toe, met een uitschieter in 2005 (188 in 2005, 56 in 2004 en 61 in 2006). Het 
aantal vergunningen voor renovatie schommelde rond 90 per jaar. Indien we de 
ouderdom van de woningen bekijken, dan merken we dat Lochristi een vrij jong 
woningbestand heeft. Meer dan de helft van de woningen (55%) is gebouwd na 1971 
en twee derde (68%) van de woningen dateert van na 1962. Er zijn in Lochristi wel 
nog 11% huizen (959) van vóór 1900. Een aantal van deze woningen (oude hoeves 
en boerenarbeidershuisjes) zijn opgenomen in de lijst van de markante gebouwen. 

 
 

Bespreking 

− Bij het bouwen is het aangewezen rekening te houden met  een aantal richtlijnen 
omtrent levenslang wonen (zoals de hoogte van het toilet en de stopcontacten, het 
plaatsen van de wasmachine en droogkas op 50cm van de grond, …) Het is normaal 
dat jonge mensen die bouwen hieraan niet denken. Daarom is het belangrijk hen 
hierover te informeren en sensibiliseren.  

− Er bestaat in Lochristi geen onafhankelijke dienst meer dat ouderen die hun woning 
willen aanpassen, deskundig advies kan geven en hen ook wegwijs maakt in 
mogelijkheden voor het bekomen van subsidies. (Zorgnetwerk Oost-Vlaanderen is 
wegens gebrek aan subsidies gestopt.) De diensten maatschappelijk werk van de 
ziekenfondsen geven, op verzoek, altijd deskundig advies in verband met de nodige 
aanpassingen aan de woning en begeleiden de verzoekers in het subsidieaanbod. 
Deze diensten behandelen ook de aanvragen tot het bekomen van een 
erkenningsnummer bij het Vlaams Fonds (enkel voor personen onder de 65 jaar). Dit 
Vlaams Fonds kan vervolgens aan deze personen een subsidie verlenen voor een 
aantal aanpassingen aan de woning. 

− Bouwheren, architecten en aannemers zouden bij de opmaak van de plannen en de 
realisatie ervan meer rekening kunnen houden met maatregelen die het levenslang 
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wonen bevorderen. De bevoegde gemeentelijke diensten die een bouw of 
verbouwvergunning afleveren kunnen een rol spelen in deze sensibilisatie (bv 
meegeven van folders).  

− Voldoende aandacht moet worden behouden voor een betere toegankelijkheid van de 
appartementen en de sociale woningbouw voor minder mobiele ouderen en personen 
met een handicap.  

− De gemeentelijke dienst grondgebiedzaken, een andere gemeentelijke dienst, de 
ouderenbeleidscoördinator of het Sociaal Huis kunnen op een actieve en deskundige 
manier informatie aanbieden met betrekking tot alternatief wonen zoals bijvoorbeeld 
kangoeroewoningen. 

− De betaalbaarheid van de huurwoningen moet een aandachtspunt blijven. De 
Vlaamse huursubsidie probeert hieraan tegemoet te komen doch is nog 
onvoldoende. Aanvullend hierop onderzoekt het OCMW op individuele basis 
aanvragen tot het bekomen van een financiële tussenkomst in de huishuur.  

− Sociale woningbouw specifiek voor ouderen moet verder gestimuleerd worden.  
− De actuele tendens in Vlaanderen inzake het bouwen van aanleunwoningen op RVT- 

campussen is interessant voor ouderen. 
 
 

5.1.2. COMFORT  

Vaststellingen 

Uit het seniorenbehoeftenonderzoek blijkt dat: 
− 5% van de ondervraagden vindt dat zijn huis in slechte staat is;  
− 11% vindt dat zijn woning moeilijk te verwarmen is;  
− 36% van de huizen ouder dan 36 jaar zijn. 

 
Aantal ongeschikte en onbewoonbaar verklaarde woning volgens de gegevens van de 
bevolkingsdienst: 

− Dienstjaar 2008 : 7 woningen waarvan 3 bewoond door personen in de 
leeftijdscategorie 55+. 

− Dienstjaar 2007 : 5 woningen waarvan 2 bewoond door personen in de 
leeftijdscategorie 55+. 

− Dienstjaar 2006 : 7 woningen waarvan 1 bewoond door een persoon in de 
leeftijdscategorie 55+. 

 
 

Bespreking  

Voor een aantal ouderen is de aanpassing en modernisering van hun woning financieel niet 
haalbaar. De kosten zijn te hoog en het pensioen te laag. 

− In het geval van huurwoningen moet de eigenaar de aanpassingen laten uitvoeren 
om het wooncomfort te verbeteren. Normaliter is de eigenaar dan ook genoodzaakt 
om een aanpassing (stijging) van de huurprijs door te voeren. Dit kan huurders 
tegenhouden om de vraag te stellen aan de eigenaars. 
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− De moeilijkheden om zich te verplaatsen en het gevaar voor vallen van ouderen 
wegens trappen en drempels  is niet altijd gemakkelijk op te lossen. De 
aanpassingskosten  zijn  doorgaans niet gering. Niet iedereen beschikt over 
voldoende financiële middelen.  

− Nochtans kan soms uit een deskundig advies blijken dat de kosten nog meevallen. 
Een dergelijk advies kan bovendien sterk overtuigend werken. Het is bijvoorbeeld niet 
noodzakelijk om alle elektriciteitscontactdozen te verplaatsen op een comfortabelere 
hoogte, één per kamer is reeds voldoende. Bovendien hoeft het ook niet steeds een 
aannemer te zijn die deze kleine aanpassingen doet. Ook de OCMW-klusjesdienst, 
een dienstenchequeonderneming of een klusjesdienst van een andere sociale 
voorziening kan (meestal goedkoper) kleine aanpassingen uitvoeren. De betrokken 
oudere heeft echter nood aan een deskundige die hem hierin de weg kan wijzen en 
desgewenst begeleidt. De ouderenbeleidscoördinator kan deze taak opnemen. 

 
 

Besluit  

Maatregelen om de huisvesting van ouderen te verbeteren zijn in sommige gevallen gewenst 
en noodzakelijk. De overheid en diverse instanties kunnen daartoe bijdragen door informatie 
en subsidiëring van werken die de woonkwaliteit van ouderen kunnen verbeteren. Naar het 
voorbeeld van de dienst woningaanpassing van het OCMW Gent, is er nood aan een 
deskundige adviseur (bijvoorbeeld de ouderenbeleidscoördinator) die de oudere in alle 
bestaande mogelijkheden de weg kan wijzen (en desgewenst overtuigen). Een dergelijke 
adviseur kan de oudere ondersteunen tijdens en na de werkzaamheden (opvolgen van de 
aanvragen voor subsidies). 
 
 

5.2. WOONOMGEVING  

5.2.1. ALGEMEEN 

Vaststellingen 

Uit het seniorenbehoeftenonderzoek blijkt dat: 
− de meest voorkomende klachten zijn: het verkeer is te druk, teveel lawaai, weinig of 

geen contacten met familie, kennissen en omgeving; 
− naar de wijken/deelgemeenten buiten deelgemeente Lochristi toe, vindt men dat er 

onvoldoende openbare toiletten zijn, geen postkantoor, onvoldoende rustbanken en 
te weinig winkels en kruideniers (In Lochristi zijn er daarentegen voldoende 
bereikbare winkels en voldoende postpunten); 

− velen missen de bibliotheek die voor sommigen moeilijk bereikbaar is;  
− wat de infrastructuur betreft, mist men in sommige gevallen een lokaal 

dienstencentrum, een buurt- of wijkcentrum als ontmoetingsplaats en groenplaatsen; 
− er zijn reeds heel wat inspanningen gedaan voor voetpaden, oversteekplaatsen en 

fietspaden, doch dit neemt niet weg dat er in de gemeente nog straten zijn zonder 
veilige voet- en fietspaden. (4.3.5.) 

 

Het ontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan leert dat:  
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− Lochristi, met een totale oppervlakte van 6.034 ha (60,34 km2) en 20.395 inwoners 
(januari 2007), over een vrij lage bevolkingsdichtheid beschikt van 337 inwoners per 
km2. Ter vergelijking: voor het ganse Vlaamse Gewest is de bevolkingsdichtheid 
ongeveer 430 inwoners/km², voor Oost-Vlaanderen 461 inwoners/km². Lochristi heeft 
in vergelijking met haar buurgemeenten de op één na laagste bevolkingsdichtheid 
(Wachtebeke heeft slechts 197 inwoners/km²). 

− De bebouwde oppervlakte is toegenomen op twintig jaar tijd. In absolute waarden is 
vooral het aantal huizen en hoeven sterk toegenomen. Procentueel gezien is vooral 
het aantal kantoorgebouwen en appartementen toegenomen. Het aantal serres is 
met ongeveer 100 ha toegenomen. Op twintig jaar tijd is er 456 ha open ruimte 
verdwenen. De landbouwbestemmingen akkerland en grasland gingen achteruit, 
alsook de tuinen en parken, bossen, woeste gronden en wegen. De totale 
oppervlakte aan recreatieterreinen is toegenomen. 

 

 

Besluit 

− Buurtwerking is belangrijk voor ouderen (BuurInformatieNetwerk (BIN) , wijkkermis, 
samenkomsten buren, …). Alle maatregelen die de sociale cohesie bevorderen 
blijven nuttig. 

− De gemeente streeft ernaar om in iedere deelgemeente een openbaar en proper 
toilet te voorzien.  

− Het probleem van de bereikbaarheid van de bibliotheek is intussen opgelost via een 
nieuw initiatief ‘de bibliotheek aan huis’. Elke inwoner van Lochristi die op één of 
andere manier ‘aan huis gebonden’ (zoals langdurig zieken, personen met een 
handicap, ouderen die moeilijk ter been zijn, …) is en zich niet naar de bibliotheek 
kan verplaatsen kan van dit initiatief gebruik maken: 

o langdurig zieken; 
o personen met een handicap; 
o ouderen die moeilijk te been zijn 

− De overheid voorziet bij verkavelingen groenplaatsen en rustbanken. Vragen naar 
bijkomende rustbanken worden ernstig onderzocht.  

− In sommige wijken bestaat een wijkcomité, in andere niet. Lochristi beschikt over heel 
wat wijkcomités in vergelijking met andere steden en gemeenten. De gemeente 
stimuleert de wijkcomités op diverse manieren (ter beschikking stellen van materiaal 
en personeel). Het oprichten van nieuwe wijkcomités wordt verder aangemoedigd. 

− Tijdens en na openbare werken kunnen omwonenden bepaalde problemen 
ondervinden. Het is niet altijd duidelijk wie hiervoor moet gecontacteerd worden; de 
gemeente, Eandis, Telenet, … Bovendien wordt vastgesteld dat wanneer een burger 
een probleem meldt aan bijvoorbeeld een onderneming zoals Eandis als gevolg van 
werken op het openbare domein, hier weinig of geen gevolg wordt aan gegeven. 
Wanneer daarentegen iemand van het gemeentebestuur hiervoor Eandis contacteert, 
wordt quasi onmiddellijk een positief gevolg gegeven.  

− De bekendmaking van de gemeentelijke diensten en ambtenaren en hun 
bevoegdheden blijft een belangrijk aandachtspunt. De inspanningen die hiervoor 
geleverd worden, moeten zeker verder gezet worden. De burger moet duidelijk 
geïnformeerd worden bij wie hij terecht kan met zijn specifiek probleem.  
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− Meer aandacht kan besteed worden aan de netheid van fietspaden en wegen in de 
omgeving van akkers en velden. Het is de verantwoordelijkheid van de landbouwers 
(= opgenomen in de verkeerswetgeving) om het slijk en modder van de weg te halen, 
doch in de praktijk gebeurt dit niet altijd. Zeker voor de zwakke weggebruikers 
(ouderen rijden graag met de fiets) kan dit tot gevaarlijke toestanden leiden. De 
discussie wie hierbij de verantwoordelijkheid draagt, is op het moment dat het slijk en 
modder de weg onveilig maakt, niet opportuun. Op dat moment is het vooral 
belangrijk dat het fietspad/weg opnieuw veilig wordt gemaakt bijvoorbeeld door de 
gemeentelijke reinigingsdienst. Landbouwers kunnen wel gesensibiliseerd worden 
aangaande hun verantwoordelijkheid voor dit probleem. 

− Meer aandacht moet besteed worden aan duidelijk leesbare huisnummers, ook voor 
appartementsgebouwen. In de onderrichtingen van de Federale Overheidsdienst 
Binnenlandse Zaken staat dat een apart huisnummer zichtbaar moet worden 
aangebracht naast elke deur of andere uitgang naar de openbare weg toe van ieder 
gebouw dat bewoond is of bewoond kan worden, tenzij het een tweede uitgang 
betreft en de eerste al genummerd is. Vaak beseft de burger het belang hiervan 
onvoldoende. Nochtans voor de hulpdiensten en de Post is dit heel belangrijk. Deze 
regelgeving kan momenteel echter niet worden afgedwongen bijvoorbeeld door 
middel van boetes. De bevolkingsdienst werkt hiervoor reeds samen met de 
wijkinspecteurs van de politie en de Post. Deze samenwerking kan verder 
uitgebouwd worden. 

 
 

5.3. MOBILITEIT   

5.3.1. OPENBAAR VERVOER 

Vaststellingen: 

− De heropening van de treinstopplaats in Beervelde is een grote meerwaarde. Het 
gebruik ervan moet verder aangemoedigd worden.  

− Ook de nieuwe busverbinding van lijn 76 is een belangrijke recente realisatie.  
− De inspanningen die geleverd worden betreffende informatie over de algemene 

busregelingen van de Lijn en  het gebruik van de belbus moeten verder gezet 
worden.  

 
 

5.3.2. MOBILITEIT EN (VERKEERS-)VEILIGHEID  

Vaststellingen: 

− De hoekpercelen van verkavelingen hebben dikwijls te hoge hagen waardoor de 
zichtbaarheid beperkt wordt. Ook parkeren op straathoeken zorgt voor gevaarlijke 
situaties voor de fietsende oudere. Er kan bekeken worden of het gemeentelijk 
administratief sanctiebeleid dit probleem kan helpen aanpakken. 

− De inspanningen die worden geleverd om in Lochristi veilige fietspaden aan te leggen 
worden verder gezet.  
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5.3.3. PERSONENVERVOER  

Vaststelling: 

het vervoer van personen met een rolstoel kan niet door de Minder mobielen centrales. Dit is 
enkel mogelijk via gespecialiseerde taxibedrijven.  

5.3.4. PROBLEEMSTELLINGEN MET BETREKKING TOT DE 
RUIMTELIJKE STRUCTUUR (ONTWERP GEMEENTELIJK 

RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN)   

De oriëntatienota die onder andere resulteerde in het gemeentelijk mobiliteitsplan vermeldde 
een aantal probleemstellingen waaronder: 

− De N70 functioneert als belangrijkste verzamelende verkeersas voor de verschillende 
kernen gelegen tussen Gent en Lokeren. Langs de N70 kenmerken zich nog een 
groot aantal grootschalige verkeersaantrekkende functies. Dit leidt tot diverse 
functionele conflicten met de lokale verkeersbewegingen: oversteekbewegingen van 
voetgangers in de dorpskern, fietsverkeer van/naar de scholen, plaatselijk 
gemotoriseerd verkeer, parkerend verkeer rondom de baanwinkels, …  

− Minpunten zijn:  
o onduidelijke parkeersituatie,  
o geen voorzieningen voor personen met een handicap,  
o ontbreken van straatmeubilair ter ondersteuning van het verblijfskarakter van 

de publieke ruimte, ... 
− Beervelde heeft een belangrijke rol op verkeerskundige vlak en is als het ware een 

knooppunt geworden in het lokale wegverkeer. Hierdoor worden vandaag in 
Beervelde functionele conflicten ervaren zoals geringe verblijfskwaliteit in de 
Rivierstraat, zwaar doorgaand verkeer, rooilijnbreedte t.h.v. het kruispunt Beervelde 
Dorp/N449 waardoor de afwikkeling van het zware afslaande verkeer slechts 
moeizaam verloopt, ... 

− De voorzieningen in de gemeente zijn in belangrijke mate autogericht uitgevoerd. De 
concentratie van baanwinkels langs de N 70 Antwerpse Steenweg trekt veel klanten 
per wagen aan. Perifeer gelegen voorzieningen (sportterreinen Bosdreef, Westlede, 
feestpaleis Beervelde, …) zijn moeilijk bereikbaar met alternatieve vervoersmiddelen; 

− In de schoolomgevingen manifesteren verkeersproblemen zich doorgaans onder de 
vorm van parkeeroverlast op piekmomenten, onveilige (oversteek)voorzieningen voor 
fietsers en voetgangers, conflictsituaties met zwaar doorgaand verkeer, … 

 

 

Besluit  

− De heropening van de treinstopplaats in Beervelde en de nieuwe busverbinding van 
lijn 76 zijn belangrijke realisaties, waarvan het gebruik verder aangemoedigd moet 
worden. 

− De verkeersveiligheid voor voetgangers en rolstoelgebruikers, fietsers en 
autobestuurders staat hoog op de agenda. De positieve evolutie, die overal in 
Lochristi reeds duidelijk merkbaar is, zal verder worden verder gezet. De recente 
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invoering van het snelheidszoneringsplan heeft de verkeersveiligheid in Lochristi 
opmerkelijk verbeterd. 

− De bestaande initiatieven betreffende de Minder mobielen centrale (MMC) zijn voor 
veel ouderen onmisbaar geworden. De bekendmaking hiervan blijft belangrijk.  

− Vervoer van personen in een rolstoel is heden enkel mogelijk via gespecialiseerde 
taxibedrijven. Dit is vrij duur. Bij vervoer inzake medische consultaties voorzien de 
ziekenfondsen reeds een terugbetaling, dit is niet zo voor ander verplaatsingen (vb. 
boodschappen). De Diensten Aangepast Vervoer (DAV) bieden een oplossing op 
elke vervoersvraag van personen met een handicap, zonder beperking van tijd, 
plaats of duur. In Oost-Vlaanderen zijn momenteel drie dergelijke diensten erkend 
door Gelijke Kansen in Vlaanderen.5  

− De in de oriëntatienota vermelde probleemstellingen ( zie punt 5.3.4) resulteerden in 
een aantal acties en maatregelen die werden opgenomen in het gemeentelijk 
mobiliteitsplan (2005) dat sindsdien in uitvoering is.  

− De heersende maatschappelijke trends mogen niet genegeerd worden als deel van 
het mobiliteitsprobleem: het groeiend autobezit en toenemend aantal verplaatsingen 
enerzijds, de afname van de (auto)mobiliteit binnen de groeiende groep van ouderen 
anderzijds. 

 
 

5.4. VEILIGHEID EN ONVEILIGHEID IN HET DAGELIJKS LEVEN: 

Vaststellingen 

Blijkbaar is het “onveiligheidsgevoel” bij de oudere in onze gemeente groter dan de “reële 
onveiligheid” of m.a.w. het reële gevaar voor misdaden tegen personen wordt overschat. 
De effectieve misdaadcijfers liggen gevoelig lager dan de oudere dit algemeen inschat of 
aanvoelt. Globaal wordt Lochristi als een vrij veilige gemeente ervaren, niettegenstaande 
ook Lochristi regelmatig wordt geconfronteerd met een inbrakengolf. 
Wijkinspecteurs van de politie zijn, spijts alle inspanningen, nog onvoldoende aanwezig 
of gekend door de bewoners. 

 
 

Besluit 

− Het BIN-netwerk is ongetwijfeld erg nuttig en verdient een sterke waardering. Een 
jaarlijkse informatievergadering per BIN-netwerk, georganiseerd door de BIN-
coördinator en in samenwerking met de politie (wijkinspecteur) is erg nuttig.  

− Wijkwerking van de politie kan worden geoptimaliseerd. De bekendheid van de 
wijkinspecteurs kan nog beter en ze zouden nog meer aanwezig moeten zijn in hun 
wijk.  

− Via de personenbelasting kan 50% belastingvermindering worden bekomen voor de 
installatie van een beveiligingssysteem tegen inbraak en brand. Dit kan meer worden 
bekendgemaakt. 
 

 

                                                
5 Ouderen in beeld. Provinciale nota Ouderenbeleid. 
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5.5. ZORGBEHOEFTE 

Vaststellingen 

De thuiszorg wordt vaak binnen eenzelfde cliëntsysteem georganiseerd door verschillende 
instanties. Een optimale coördinatie tussen deze instanties blijft een belangrijk 
aandachtspunt. Cliënt-/patiëntoverleg is dikwijls noodzakelijk wanneer meerdere diensten 
binnen eenzelfde cliëntsysteem actief zijn.  
 
Er moet blijvend aandacht besteed worden aan een actieve begeleiding van de zorgvraag 
zoals bepaald in het handvest van de sociaal verzekerde.  
 
Wat betreft kortverblijf zijn er reeds enkele kamers (7) beschikbaar in Lochristi in de 
residentiële voorzieningen. Zeker tijdens vakantieperiodes bestaat er nog een tekort. Er zijn 
bovendien in Lochristi geen kamers beschikbaar voor nachtverblijf en ook het enige 
dagverzorgingscentrum te Zaffelare heeft enkele jaren geleden, wegens gebrek aan 
belangstelling, de deuren gesloten.  
 

Besluit 

− Op het moment dat meerdere thuiszorgdiensten actief zijn binnen eenzelfde 
cliëntsysteem en geen enkele dienst het initiatief neemt om een cliënt-/patiëntoverleg 
te organiseren (eerder zeldzaam), kan het Sociaal Huis, op basis van de 
coördinatierol die haar werd toebedeeld in het kader van het decreet lokaal sociaal 
beleid deze rol waarnemen.  

− Er blijkt nood te zijn aan meer kamers voor kortverblijf. Het lijkt interessant om de 
behoefte aan nachtopvang en dagopvang te onderzoeken. (= vormen van semi-
residentiële zorg) Er bestaat een systeem van nachtopvang door vrijwilligers via de 
ziekenfondsen. 

− Ook een lokaal dienstencentrum kan op het vlak van zorgbehoefte een belangrijke rol 
spelen. 

− De mantelzorger verdient extra aandacht bijvoorbeeld door het periodiek organiseren 
van bijeenkomsten en interessante mededelingen in het gemeentelijk informatieblad. 

 
 

5.6. CONTACTBEHOEFTE 

Vaststellingen 

Een aantal ondervraagden meldt dat ze zich eenzaam voelen. Ouderen kunnen ongemerkt 
in eenzaamheid verzeilen door ziekte, verlies van partner, minder naar buiten komen (bvb 
niet meer met de auto rijden), ... Het probleem schuilt in een eerste fase in de detectie, 
vooral omdat juist door het tekort aan contact het eenzaam zijn van een oudere niet tot zijn 
omgeving doordringt. Een tweede probleem is: hoe bied je een remedie voor eenzaamheid? 
 

Besluit 

− Het Sociaal Huis kan zich duidelijker manifesteren als meldpunt i.v.m. 
contactbehoefte. 
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− Het Sociaal Huis kan, indien zou blijken dat de behoefte hiervoor voldoende groot is, 
een doordacht project uitwerken om de strijd tegen de vereenzaming van ouderen 
aan te gaan. 

− Iederee, zowel de particulier die ziet dat een buur niet meer buiten komt, als een lid 
van een ouderenvereniging die merkt dat iemand niet meer op de vergadering komt, 
als een sociaal assistent die ten huize gaat voor een zorgdossier, kan eenzaamheid 
melden. Ook de thuisverpleging en de huisarts kunnen vereenzaming aanbrengen. 
Essentieel is dat bij een eerste contact men, met respect voor de eigen wil van de 
oudere, probeert hem uit zijn isolatie te halen. De oprichting van een ‘goedemorgen-
telefoon’ al dan niet met medewerking van vrijwilligers, kan deel uitmaken van een 
dergelijk project, alhoewel reeds in het verleden geprobeerd is om dit initiatief op te 
starten en gebleken is dat er onvoldoende interesse bestond. 

− Ouderenverenigingen bezoeken hun leden regelmatig. Het moet mogelijk zijn dat zij 
op regelmatige basis een bezoek kunnen brengen aan ouderen (niet-leden) die als 
eenzaam gekend zijn. Dit kan eventueel kaderen in voornoemd project van het 
Sociaal Huis.  

− Schoolgaande jeugd kan in de week van de oudere, het feest voor de grootouders, 
Kerstperiode en Nieuwjaar, Pasen, als schoolse activiteit in groepjes van drie à vier 
een bezoek brengen aan eenzame ouderen. Er bestaan diverse initiatieven 
hieromtrent in en buiten Lochristi.  Het zou een goede zaak zijn om dergelijke 
initiatieven te bundelen en de directeurs en leerkrachten hiervoor warm te maken.  

− Ook wijkcomités zouden bij het uitnodigen meer specifieke aandacht kunnen 
besteden aan ouderen die geïsoleerd leven. Buurtwerking ten behoeve van 
vereenzaamde ouderen kan op een gepaste manier worden aangemoedigd. 

− Een mobiele bibliotheek kan mogelijks ook vereenzaamde ouderen bereiken. (cfr. 
supra) 

 

5.7. GEZONDHEID  

Vaststelling 

Op het vlak van preventieve gezondheidszorg worden reeds verschillende initiatieven 
genomen en deze moeten zeker verder behouden blijven.  
 

Besluit 

Preventie moet aandacht blijven krijgen. 
− Regelmatig, zelfs jaarlijks, terugkomen op bestaande initiatieven: 

o GALM (bewegen) “ga langer mee” 
o BOEBS (valpreventie) 
o CO-vergiftiging 
o Sport voor ouderen 

− Eventueel mits ondersteuning van LOGO nieuwe initiatieven opstarten zoals: 
prostaatkanker- en darmkankerscreening of andere projecten zoals 
tabaksontwenning en alcoholpreventie. De goede samenwerking met LOGO moet in 
ieder geval behouden blijven. 

− De ouderenverenigingen kunnen actief betrokken blijven bij dit thema. 
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5.8. VRIJETIJDSBESTEDING 

Vaststellingen 

Er worden reeds heel wat initiatieven genomen binnen de gemeente op het vlak van 
vrijetijdsbesteding voor ouderen. Er zijn de diverse ouderenverenigingen en ook de 
gemeentelijke vrijetijdsdiensten leveren hieromtrent inspanningen.  
Het blijft voor sommige ouderenverenigingen en buurtcomités moeilijk om geschikte 
vergaderruimtes te vinden. Nochtans zijn er zeker ruimtes te vinden, doch het is niet steeds 
duidelijk waar  en hoe ze kunnen gehuurd worden. 
 

Besluit 

− Een lokaal dienstencentrum kan op het vlak van vrijetijdsbesteding een belangrijke 
meerwaarde betekenen.  

o Tekorten in het aanbod kunnen worden opgespoord. 
o Het bestaande aanbod kan beter op elkaar afgestemd worden 
o Ook niet-georganiseerde ouderen (niet aangesloten bij verenigingen) kunnen 

bereikt worden. 
− De gemeente kan haar inspanningen inzake vrijetijdsbesteding blijven waarmaken en 

informatie dienaangaande blijven verspreiden. In het bijzonder blijft ‘sport voor 
ouderen’ heel belangrijk maar ook initiatieven van de gemeentelijke cultuurdienst 
blijven erg welkom. 

− Er kan gestreefd worden naar een betere benutting en bekendmaking van de 
bestaande vergaderruimtes (bvb cafetaria van het OCMW-rusthuis). De 
ouderenbeleidscoördinator kan deze informatie bundelen en ter beschikking stellen.  

 
 

5.9. INFORMATIE, COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE 

Vaststellingen 

Er is geen specifieke informatiebron voor ouderen aanwezig, uitgaande van de gemeente of 
het OCMW. Het gemeentelijk informatieblad bevat een aantal hoofdrubrieken zoals ‘In de 
kijker’, nieuws, jeugd, sport, welzijn, milieu, … 
 

Besluit 

Een vaste rubriek in het gemeentelijk informatieblad en op de gemeentelijke website met 
gegroepeerde informatie specifiek gericht naar de ouderen kan een goede zaak zijn. De 
ouderenbeleidscoördinator kan hierin een belangrijke redactionele functie hebben. 
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6. MEERJARENPLANNING 
 

6.1. HUISVESTING 

 
Strategische doelstelling Operationele doelstellingen Acties Betrokkenen 
Lochristi biedt aan ouderen de 
mogelijkheid om zo lang mogelijk – in 
hun vertrouwde omgeving – in een 
kwaliteitsvolle woning te blijven 
wonen.  

Operationele doelstelling 1: 
Tegen 2013 wordt er een 
ouderenbeleidcoördinator 
aangesteld.  

 
- De aanstelling van de 

ouderenbeleidcoördinator wordt 
bekendgemaakt.  

- De ouderenbeleidcoördinator vormt 
het aanspreekpunt voor alle vragen 
met betrekking tot het 
ouderenbeleid.  

- De ouderenbeleidcoördinator geeft 
deskundig advies en informatie aan 
ouderen die hun woning willen 
aanpassen met als doel de 
woonkwaliteit te verbeteren. 

- De ouderenbeleidcoördinator maakt 
de ouderen wegwijs in de 
mogelijkheid tot het bekomen van 
subsidies van de diverse overheden 
i.v.m. bouwen en verbouwen. 

- In samenwerking met andere 
diensten (gemeentelijke dienst 
grondgebiedzaken, OCMW, 

 
Ouderenbeleidcoördinator 
Gemeentelijke technische dienst 
OCMW  
Gemeentelijke dienst sociale 
     zaken 
Communicatiedienst 
LOGO 
Andere betrokken actoren.  
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gemeentelijke dienst sociale zaken, 
…) neemt de 
ouderenbeleidcoördinator 
initiatieven om het levenslang en 
alternatief (bvb. kangoeroewoning) 
wonen te bevorderen en de 
toegankelijkheid van 
appartementsgebouwen en sociale 
woningbouw, e.d. te verbeteren 
 

Operationele doelstelling 2: 
De gemeente neemt maatregelen 
om huurwoningen ook voor minder 
gegoede ouderen betaalbaar te 
houden. 

 
- Stimuleren van onder andere 

initiatieven zoals sociale 
woningbouw voor ouderen, …  

 
Ouderenbeleidcoördinator 
OCMW 
Volkshaard 
Andere betrokken actoren. 
 

 

6.2. WOONOMGEVING 

 
Strategische doelstelling Operationele doelstelling Acties Betrokkenen 
Lochristi biedt voor de ouderen een 
veilige en aangename omgeving om 
te wonen.  

Operationele doelstelling 1: 
De gemeente bevordert de sociale 
cohesie tussen generaties. 

 
- Ondersteunen van buurten waar nog 

geen wijkcomité actief is, in de 
oprichting van een wijkcomité. 

- Stimuleren van bestaande 
wijkcomités, die minder actief zijn, tot 
een actievere werking.  
 

 
Ouderenbeleidscoördinator 
Communicatiedienst 
Vertegenwoordigers  
     wijkcomités 

Operationele doelstelling 2:   



 

25 
Lochristi Ouderenbeleidsplan 2010-2013 

 

Lochristi verhoogt de 
bereikbaarheid van gemeentelijke 
en OCMW-diensten. 

- Beter en frequenter bekend maken 
van de diensten, via o.a. het 
gemeentelijk infoblad, verenigingen, 
… 

- Bekendmaken van het feit dat 
sommige gemeentelijke 
(bevolkingsdienst) en de OCMW-
diensten (sociale dienst) aan huis 
komen indien men zich niet kan 
verplaatsen. 

 

Ouderenbeleidcoördinator 
OCMW 
Bevolkingsdienst 
Communicatiedienst 

Operationele doelstelling 3: 
Tegen 2013 voorziet Lochristi het 
openbaar domein verder van 
voldoende rustbanken en streeft 
naar minstens één openbaar toilet 
in elke deelgemeente. 
 

 
- Evalueren van het huidige openbaar 

domein en indien nodig aanpassen 
 

 
Ouderenbeleidcoördinator 
Gemeentelijke technische  
     dienst 
 

Operationele doelstelling 4: 
Lochristi sensibiliseert de burgers 
over de noodzaak van het 
aanbrengen van duidelijk leesbare 
huisnummers, conform de 
onderrichtingen dienaangaande. 

 
- Blijven sensibiliseren van de burgers 

van de noodzaak. 

 
Bevolkingsdienst 
Communicatiedienst politie 
De Post 
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6.3. MOBILITEIT 

 
Strategische doelstelling Operationele doelstelling Acties Betrokkenen 
 
Lochristi biedt aan ouderen - binnen 
het kader van het zo lang mogelijk 
kwaliteitsvol thuis wonen - de 
mogelijkheid om zich op een 
aangename en veilige manier te 
verplaatsen met bijzondere aandacht 
voor de minder zelfredzame oudere. 

Operationele doelstelling 1: 
De inspanningen van de gemeente 
om meer en veiligere fietspaden 
aan te leggen wordt zoveel als 
mogelijk volgehouden en waar 
mogelijk worden de voetpaden 
maximaal toegankelijk gemaakt 
 
 

 
- Blijven evalueren van de fietspaden 

van de gemeente 
- Waar nodig inspanningen doen om 

de fiets- en voetpaden optimaal 
toegankelijk en veilig te maken. 

 
Ouderenbeleidscoördinator 
Gemeentelijke technische 
     dienst 
Dienst openbare werken 

 

Operationele doelstelling 2: 
De Minder mobielen centrales zijn  
beter bekend en de mogelijkheid 
om de dienstverlening 
toegankelijker te maken is 
onderzocht. Hierbij wordt rekening 
gehouden met het feit dat het 
OCMW reeds een overeenkomst 
heeft met de ziekenfondsen voor 
wat betreft het vervoer om 
medische redenen.   
 

 
- Bekendmaken van het aanbod van 

de Minder mobielen centrale 
- Nagaan van de mogelijkheid om het 

aanbod van de Minder mobielen 
centrale toegankelijker te maken. 

- Bekendmaking van het aanbod van 
de ziekenfondsen  

 

 
Ouderenbeleidscoördinator 
OCMW 
Communicatiedienst 
andere betrokken actoren 
 

Operationele doelstelling 3: 
Tegen 2013 stimuleert de 
gemeente het gebruik van de 

 
- Beter bekendmaken van het aanbod 

en de dienstverlening van het 

 
Ouderenbeleidscoördinator, 
Communicatiedienst 
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dienstverlening van het openbaar 
vervoer, waaronder ook het gebruik 
van de heropende treinstopplaats 
Beervelde en de nieuwe 
busverbinding Lijn 76. 

openbaar vervoer.  
- Stimuleren van gebruik van openbaar 

vervoer. 
- Nagaan van hiaten in het huidige 

aanbod.  
 

NMBS 
De Lijn 
Andere betrokken actoren.  
 

 

6.4. VEILIGHEID EN ONVEILIGHEID IN HET DAGELIJKS LEVEN 

 
Strategische doelstelling Operationele doelstelling Acties Betrokkenen 
 
In Lochristi is het algemeen 
veiligheidsgevoel van de ouderen 
verhoogd.  

Operationele doelstelling 1: 
De bestaande BIN-werking wordt 
geoptimaliseerd. 

 
- Er worden via het gemeentelijk 

informatieblad meer preventieve 
veiligheidstips aangereikt.  

- Jaarlijks wordt een 
informatievergadering per BIN-
netwerk georganiseerd door de BIN-
coördinator in samenwerking met de 
politie (wijkinspecteur). 

 

 
Ouderenbeleidscoördinator 
Politie 
Communicatiedienst 
Coördinatoren van de BIN- 
     netwerken 
Andere betrokken actoren 

Operationele doelstelling 2 : 
De wijkinspecteurs zijn nog meer 
bekend bij de ouderen in hun wijk 
in de wetenschap dat ouderen 
vaak kwetsbaarder zijn en zich ook 
sneller onveilig kunnen voelen. 
 

 
- De wijkinspecteurs worden via 

verschillende kanalen 
bekendgemaakt.  

 
Ouderenbeleidscoördinator 
Politie 
Andere betrokken actoren  
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6.5. ZORGBEHOEFTE 

 
Strategische doelstelling Operationele doelstelling Acties Betrokkenen 
 
Lochristi streeft ernaar dat ouderen zo 
lang mogelijk op een kwaliteitsvolle 
manier thuis kunnen blijven wonen.  

Operationele doelstelling 1: 
Indien meerdere thuiszorgdiensten 
actief zijn binnen eenzelfde 
cliëntsysteem en er is geen enkele 
dienst die spontaan het initiatief 
neemt om een cliënt/patiëntoverleg 
te organiseren, neemt het Sociaal 
Huis deze rol waar (= zorg op maat 
op basis van een gestructureerde 
samenwerking). 
 

 
- Evalueren van de samenwerking en 

afstemming tussen de verschillende 
thuiszorgdiensten en het Sociaal 
Huis. 

- Organiseren structureren van de 
samenwerking indien binnen een 
zelfde cliëntsysteem geen 
cliënt/patiëntoverleg voor handen is.  

 
Ouderenbeleidscoördinator, 
OCMW 
Thuiszorgdiensten 
Huisartsen 
Andere betrokken actoren 

 

Operationele doelstelling 2: 
Tegen 2013 wordt de nood aan 
meer kamers voor kortverblijf, dag- 
en nachtopvang, vormen van 
begeleid wonen, crisisopvang, … 
onderzocht.  

 
- Evalueren van het huidige aanbod 
- Onderzoeken van de noden van 

ouderen.  
- Onderzoeken van de mogelijkheden 

van kortverblijf, dag- en nachtopvang, 
vormen van begeleid wonen, 
crisisopvang, …  

 
Ouderenbeleidscoördinator, 
OCMW 
Gemeente 
WZC’s 
Andere betrokken actoren 
 
 

Operationele doelstelling 3: 
Er wordt een lokaal 
dienstencentrum opgericht om – 
ook op het vlak van zorg – een 
belangrijke rol waar te nemen. 

 
- Deelnemen aan de werkgroep voor 

de ontwikkeling van het lokaal 
dienstencentrum.  

 
Sociaal Huis 
Ouderenbeleidcoördinator 
Gemeente 
Andere betrokken actoren 
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Operationele doelstelling 4: 
Er wordt extra aandacht 
geschonken aan de mantelzorger.   
 

 
- Periodiek organiseren van 

bijeenkomsten  
- Het informeren van de mantelzorger 

d.m.v. het publiceren van een vaste 
rubriek met interessante 
mededelingen in het gemeentelijk 
informatieblad 

- Uitzoeken en inspelen op de noden 
van de mantelzorgers. 

 
Ouderenbeleidscoördinator, 
OCMW 
Communicatiedienst  
Betrokken deskundigen 
Andere betrokken actoren 
 

 

6.6. CONTACTBEHOEFTE 

Strategische doelstelling Operationele doelstelling Acties Betrokkenen 
 
De gemeente doet inspanningen voor 
ouderen om hen, indien ze dit 
wensen, uit hun sociaal isolement te 
halen. 

Operationele doelstelling 1: 
Tegen 2013 wordt, in 
samenwerking met het Sociaal 
Huis, de strijd tegen de 
vereenzaming van sommige 
ouderen aangegaan.  

 
- Het Sociaal Huis werkt een project uit 

om de strijd tegen de vereenzaming 
van sommige ouderen aan te gaan. 

- Het Sociaal Huis wordt bekend 
gemaakt als centraal meldpunt.  

- De wenselijkheid voor de oprichting 
van een ‘goedemorgen-telefoon’ 
en/of ouderengezelschapsdienst, al 
dan niet met medewerking van 
vrijwilligers, wordt onderzocht.  

- Schoolgaande jeugd wordt verder 
aangemoedigd om vereenzaamde 
ouderen te bezoeken  

 
Sociaal Huis 
Ouderenbeleidscoördinator 
Scholen 
Onafhankelijke deskundigen 
Andere betrokken actoren. 
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- Bestaande initiatieven worden 
gebundeld 

- Nieuwe initiatieven worden 
ontwikkeld.  

Operationele doelstelling 2 : 
Tegen 2013 hebben 
ouderenverenigingen en 
wijkcomités meer aandacht voor 
vereenzaamde ouderen, ook niet-
leden. 
 

 
- De problematiek bekend maken bij 

ouderenverenigingen en wijkcomités.  
- Verenigingen ondersteunen in hun 

acties om vereenzaamde ouderen uit 
hun isolement te halen.  

Ouderenbeleidscoördinator 
Ouderenverenigingen 
Wijkcomités 
Onafhankelijke deskundigen 
Andere betrokken actoren 

Operationele doelstelling 3 : 
Tegen 2013 wordt de werkelijke 
nood aan een mobiele bibliotheek 
als middel tegen vereenzaming 
onderzocht. 
 

 
- Evalueren van nood aan mobiele 

bibliotheek 
- Onderzoeken van mobiele 

bibliotheek als middel tegen 
vereenzaming 

 

. 

Bibliotheek 
Ouderenbeleidcoördinator 
Ouderenverenigingen 
Ouderen 
Vrijwilligers 
Andere betrokken actoren 

 
 

6.7. GEZONDHEID 

 
Strategische doelstelling Operationele doelstelling Acties Betrokkenen 
 
De gemeente blijft de bestaande 
initiatieven op vlak van preventieve 
gezondheidszorg stimuleren, 
uitwerken en actualiseren. 

Operationele doelstelling 1 : 
Er wordt blijvend aandacht 
geschonken aan de bestaande 
initiatieven, rond: 

− GALM  
− BOEBS (nu ‘gezond ouder 

 
- Ontwikkelingen m.b.t. de bestaande 

initiatieven volgen.  
- Deelname aan de bestaande 

initiatieven stimuleren.  
 

 
Ouderenbeleidscoördinator 
Dienst sociale zaken 
Sociaal Huis 
Sportdienst 
LOGO 
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worden’) 
− Voorkomen van 

Covergiftiging 
− Sport voor ouderen 

 

 Ouderenverenigingen 
Andere betrokken actoren 

Operationele doelstelling 2 : 
De goede samenwerking met 
LOGO (Lokaal 
Gezondheidsoverleg) blijft 
behouden en nieuwe initiatieven 
worden opgestart. 

 
- De samenwerking met LOGO wordt 

onderhouden.  
- Nieuwe initiatieven worden 

opgevolgd en indien gewenst in 
Lochristi geïmplementeerd. 

- Nieuw geïntroduceerde initiatieven 
worden in Lochristi bekendgemaakt 
en gepromoot. 

 
Ouderenbeleidscoördinator 
LOGO 
Sociaal Huis 
Dienst sociale zaken 
Ouderverenigingen 
Andere betrokken actoren 

 Operationele doelstelling 3: 
Tegen 2013 worden de 
ouderenverenigingen actiever 
betrokken.  

 
- De actieve betrokkenheid van 

ouderenverenigingen wordt 
gestimuleerd. 

- De ouderenverenigingen worden 
aangezet tot actieve samenwerking  

 
Ouderenbeleidcoördinator 
Gemeentediensten 
Ouderenverenigingen 
Andere actoren 
 

 
 

6.8. VRIJETIJDSBESTEDING 

 
Strategische doelstelling Operationele doelstelling Acties Betrokkenen 
 
Lochristi stimuleert de deelname 
van de ouderen aan sportieve, 
culturele en andere activiteiten. 

Operationele doelstelling 1 : 
Tegen 2013 is een lokaal 
dienstencentrum, die specifieke 
vrijetijdsbesteding voor ouderen inricht, 

 
- Het Lokaal dienstencentrum 

oprichten en inrichten van specifieke 
vrijetijdsbesteding voor ouderen. 

 
Ouderenbeleidscoördinator 
OCMW 
Gemeente 
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opgericht.  - Oprichten van o.a. crea-ateliers 
- Het vrijetijdsaanbod voor ouderen 

promoten en aantrekkelijker maken 
door het geven van cultuur- en 
sportcheques 

- Een kennismakingspakket wordt 
aangeboden 

Sportdienst 
Cultuurdienst 
Betrokken verenigingen 
Andere betrokken actoren. 
 

Operationele doelstelling 2 : 
Tegen 2013 worden de gemeentelijk 
inspanningen op vlak van sport voor 
ouderen en culturele activiteiten 
behouden en desgewenst verhoogd.  
 

 
- Evalueren van bestaande aanbod 

voor ouderen. 
- Volgen en bekendmaken van nieuwe 

trends en behoeftes. 
- Indien nodig aanbod aanpassen aan 

behoeftes van ouderen.  
 

 
Ouderenbeleidscoördinator 
Sportdienst 
Cultuurdienst 
Andere betrokken actoren. 

 

Operationele doelstelling 3 : 
Tegen 2013 wordt het bestaande 
aanbod aan vergaderruimtes beter 
bekendgemaakt en benut.  

 
- Inventariseren van bestaande 

aanbod aan ruimtes 
- Bundelen van de 

gebruiksvoorwaarden 
- Evalueren van bestaande aanbod en 

indien nodig aanpassen 
- Ondersteuning bieden bij reservatie.  

 
Ouderenbeleidscoördinator 
Sociaal Huis 
Ouderenverenigingen 
Lokale horeca 
Andere betrokken actoren 
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6.9. INFORMATIE, COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE 

 
Strategische doelstelling Operationele doelstelling Acties Betrokkenen 
 
Lochristi bouwt een specifiek 
informatieaanbod, bestemd voor 
ouderen uit.  

Operationele doelstelling 1 : 
Tegen 2013 wordt algemene en 
lokale informatie, specifiek bestemd 
voor ouderen, gegroepeerd en 
optimaal gecommuniceerd naar 
ouderen.  

 
- Specifieke informatie aanbieden in 

een vaste rubriek in het gemeentelijk 
informatieblad en op de 
gemeentelijke website.  

 
Ouderenbeleidscoördinator 
OCMW 
Communicatiedienst 
Ouderenverenigingen 
Andere betrokken actoren 
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7. BUDGET 
 

Exclusief budget OCMW (bvb. lokaal dienstencentrum, project tegen vereenzaming,…). 
 
Personeelsinzet  

− Beginwedde halftijdse ouderenbeleidscoördinator: circa 22.694,50 EUR per jaar 
 
Werkingsmiddelen ter uitvoering van het ouderenbeleidsplan 

− Materiaal voor informatiecampagnes, werkingskosten, e.d.: circa 5.000,- EUR per 
jaar. 


